BOLOS
Bolo de chocolate húmido 17.00
Chocolate hardcore com um centro meio líquido.

O Bolo de Morangos Mais Fresco do Mundo 20.00
Bolo fofo e leve com recheio e cobertura de natas e morangos.

Bolo de Ananás do Avesso 18.00

Guloseima retro. Pão de ló fofinho coberto com rodelas de ananás caramelizado.

Bolo de Mel 18.00

Riqueza dourada em forma de bolo inglês. Ideal para ser o melhor amigo de um chá.

Bolo de Batata Doce 18.00

Para impressionar lá em casa. Bolo húmido de batata doce com
cobertura de merengue tostado.

Bolo de Limão e Alecrim 15.00

combinação invulgar. O ácido do limão junta-se ao aroma do alecrim
num bolo muito fofinho.

Bolo de Coco 15.00

Ideal para um lanche com miúdos. Bolo fofo, embebido em leite quente com açúcar,
coberto com coco tostado.

Cheesecake de Frutos do Bosque 18.00

Uma base de bolacha crocante acolhe receheio cremoso e prepara o
caminho para a cobertura de compota.

Pão Doce Especial 10.00

Anis e erva-doce saltam logo ao nariz neste pão para comer sem
nada ou com manteiga.

TARTES
Tarte de morangos e mascarpone 18.00
Deliciosos morangos deitam-se num recheio de mascarpone
e numa Crosta de Chocolate crocante.

Tarte de Maçã 16.00

Os sabores clássicos da maçã e da canela deitam-se numa cama de massa caseira.

Tarte de Banana 18.00

A tradicional e muito britânica “Banofee Pie”. Base crocante de bolacha,
recheio de banana e doce de leite e cobertura de natas e chocolate lascado.

Tarte de Amêndoa Caramelizada 18.00

A tradicional tarte com palitos de amêndoa caramelizados no topo.

Pastel de Nata XXL 16.00

Um nata para cortar à fatia (base opcional de massa folhada ou massa quebrada).

BISCOITOS
Biscoitos Brownie 1.00 (Unidade)

O biscoito mais pecaminoso do mundo com doses de chocolate capazes
de curar qualquer tristeza.

Biscoitos Jóia 16.00 (Kg)

Biscoitos areados com uma “jóia” para descobrir no meio, uma pocinha
de compota caseira.

Biscoitos de Baunilha a sério 16.00 (Kg)
Biscoitos amanteigados com autêntica vagem de baunilha.
Ideais para um lanche simples ou para oferecer como presente.

Doces para lamber a colher
Tiramicello (12 doses gulosas) 19.00

Inspirada no Tiramisu, esta sobremesa substitui o café por uma calda de Limoncello.
Palitos embebidos envolvidos num creme de mascarpone e limão.

Molotov 16.00

O tradicional pudim de claras da avozinha com autêntico molho de ovos a acompanhar.

Mousse de Bolacha 14.00

Os miúdos adoram. Mousse cremosa de bolacha Maria.

Mousse de Amendoim 15.00

Esqueça a mousse de chocolate. Esta é uma alternativa original e
deliciosa para comer à colherada.

(Esta ementa é apenas uma guião de sugestões. Estamos disponíveis para outros desafios gulosos.)

